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PENDAHULUAN 

Pendidikan tinggi di Indonesia turnbuh dengan latar belakang Pendidikan 
tinggi di negeri Belanda yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan pa& 
waktu itu. Sejak exodus guru-guru besar Belanda tahun limapuluhan, banya& 
dosen Indonesia dikirim ke Amerika Serikat untuk memperluas dan memper- 
dalam ilmu mereka pada tingkat pascasarjana yaitu MA. ,  MA., Ph.D clan 
lain-lain. Sekembali mereka ke Indonesia pengalaman sistem pendidikan 
ini pada awalnya secara individual dan akhiiya secara kelembagaan tumbuh 
di perguruan-perguruan tinggi utama di Indonesia. Tampaknya kesesuaian 
sistem ini dengan keadaan dan kebutuhan di Indonesia, menyebabkan tum- 
buhnya menyubur dan mendesak sistem lama. Kesesuaian ini antara lain 
adalah : Kebutuhan lulusan pascasarjana yang secara kuantitas sangat 
meningkat, perlunya pengendalian mutu, diterapkannya sistem perencanaan 
dengan sasaran-sasaran pada Setiap sektor secara terjadwal dan lain-lain. 

Lannkah-lannkah vane telah diambil dalam memenuh'i kebutuhan ini 
antara lain diadakknyaA~eGatan PengumpulanE'erolehan Kredit (KPK) atau 
Credit Earning Activities (CEAJ. Bentuk KPK pada dasarnya ada tiga yaitu,: 
1. KPK sebagai kegiatan ke rjasama antara dua PT, yaitu Perguruan 'nggi 

Penyelenggara (PTPJ dan Perguruan Tinggi Pengusul Program (PT ) yang 

Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasa rjana (P5S). 

I f  
merencanakan untuk m e n d i a n  FPS melalui kegiatan Persiapan 

2. KPK untuk memenuhi persyaratan program Sz. Kredit mata ajaran dapat 
diambil di tempat lain sehiigga masalah akreditasi perlu dimantapkan. 

3. KPK sebagai kegiatan penduian program studi barn. 
Dengan latar belakang ini rasanya sudah tibalah saatnya untuk secara ber- 
tahap melembagakan pendidikan pascasarjana dalam menanggapi tujuh 
masalah pendidikan tinggi di Indonesia : kuantitas, kualitas, produktivitas, 
relevansi, pemerataan, dinamika sistem dan pandangan jauh ke depan. 

Makalah ini lebih diarahkan ke bentuk butir 1 tersebut diatas. Secara 
berturut dibahas dari tahap persiapan pengusulan KPK, pengusulan pendirian 
KPK dan tahapan pengesahan pendirian FPS, juga dalam makalah ini dilampir- 
kan pengalaman IPB dalam pembinaan KPK dan tulisan mengenai 
Ketersediaan tenaga pengajar dalam kaitannya dengan kegiatan P5S. 


















































